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ПРОЄКТ № 1468№ 1445 
 

         
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «___» _________ 2023 року      № ____ 

 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 15 грудня 2022 року № 1413  

«Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради 

від 16 грудня 2021 року № 1059 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

(11528000000) 
(код бюджету) 

 

На підставі статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 

від 22 грудня 2022 року № 1032-р «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 23 грудня 2021 року № 220 «Про обласний бюджет Кіровоградської області 

на 2022 рік» та з метою уточнення обсягу субвенції з місцевого бюджету на 

компенсацію різниці в тарифах за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету,  Кропивницька міська рада  
 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 

2022 року № 1413 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік»:  

1) абзаци другий - четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції: 

«1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету територіальної громади у сумі 3 066 215 277 гривень,             

у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 



 2 
2 671 267 993 гривень та доходи спеціального фонду бюджету 

територіальної громади – 394 947 284 гривень, згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

видатки бюджету територіальної громади у сумі 3 096 084 409,50 гривень, 

у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 

2 393 585 372,50 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 

територіальної громади – 702 499 037,00 гривень»; 

2) у підпункті 2 цифри «2 504 382 569,50» замінити цифрами 

«2 472 000 996,50»; 
 

3) в додатках 1, 3, 4, 5 до рішення цифри «+295 494 185» замінити 

цифрами «+263 112 612». 
 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любов Бочкова 35 83 20 

 

 



 

Пояснювальна записка 
 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради  № 1468 «Про внесення змін 

до рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1413 «Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року 

№ 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади                         

на 2022 рік»  

 

 

На підставі статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

враховуючи, що розпорядженням начальника Кіровоградської обласної 

військової  адміністрації від 22 грудня 2022 року № 1032-р «Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 23 грудня 2021 року № 220 «Про обласний 

бюджет Кіровоградської області на 2022 рік» бюджету Кропивницької 

територіальної громади визначений обсяг субвенції з місцевого бюджету на 

компенсацію різниці в тарифах за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету для КП «Теплоенергетик» у сумі 263 112,6 тис. грн, фінансовим 

управлінням підготовлений проєкт рішення Кропивницької міської ради 

№ 1468  «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 

15 грудня 2022 року № 1413 «Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік» щодо уточнення планового обсягу 

та назви субвенції за кодом 41052900 «Субвенція з місцевого бюджету на 

компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про 

особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із 

Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету».     
 

 

Додаток: порівняльна таблиця до проєкту рішення Кропивницької міської ради 

№ 1468 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 15 грудня 2022 року № 1413 «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» 

на 1 арк. 

 

 

 

Начальник фінансового управління    Любов БОЧКОВА 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1468 «Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1413 «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької 

 міської територіальної громади на 2022 рік» 

Додатки 1, 4 до рішення 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету 

2022 рік 

Усього згідно з 

діючою 

редакцією 

Усього згідно зі 

змінами 

41052900 Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води згідно із ЗУ "Про особливості регулювання 

відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та 

подальшого відновлення їх функціонування", 

послуги з централізованого постачання холодної 

води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого 

водовідведення згідно із ЗУ "Про заходи, спрямовані 

на врегулювання заборгованості теплопостачальних 

та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення" 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

295 494 185 263 112 612 

 Разом доходів (додаток 1) 3 098 596 850 3 066 215 277 

 Усього за розділом І, ІІ (додаток 4) 3 098 596 850 3 066 215 277 

Додатки 3, 5 до рішення 

КПКВК 

Найменування головного розпорядника коштів, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Разом згідно з 

діючою 

редакцією 

Разом згідно зі 

змінами 

1200000 Головне управління житлово-комунального 

господарства 

    295 917 351 263 535 778 

  1216072 Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, 

послуги з постачання теплової енергії та постачання 

гарячої води згідно із ЗУ «Про особливості 

регулювання відносин  на ринку природного газу та 

у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану 

та подальшого відновлення ïx функціонування», 

послуги з централізованого постачання холодної 

води та водо-відведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з 

централізованого водопостачання i централізованого 

водовідведення згідно із ЗУ «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 

та підприємств централізованого водопостачання i 

водо-відведення» за рахунок субвенції з державного 

бюджету 

      295 494 185 263 112 612 

 Всього видатків (додаток 3) 3 128 465 982,50 3 096 084 409,50 

 Усього (додаток 5) 2 504 382 569,50 2 472 000 996,50 

 


